SLOBKOUSNIEUWS 05 jrg7
De redactie kon niet mee op pad dus wat volgt heb ik allemaal van horen zeggen!

Isabelle, Nicole, Zee, Dirk, Guido, Luc, Paul gingen vorige week op pad in Meeuwen.
Van Paul kreeg ik volgende mail en een lijst van waarnemingen die iets groter was dan deze van vorige week.

Dag Jan,
Zoals je zult zien hebben de Slobkousjes alweer hun beste beentje voorgezet. De lijst die we, ondanks de
afwezigheid van onze leider (Jan) en leidster (Ine) hebben bijeengesprokkeld toont best indrukwekkend,
zeker als je de lijst van de vorige wandeling in aanmerking neemt.
Ondanks herhaalde pogingen zijn we er wel niet in geslaagd onze plaatselijke gids (Nicole) op het rechte pad
te houden, wat uiteindelijk resulteerde in een jammerlijke split in onze groep, waarbij Isabelle, Luc en Paul,
Nicole en haar discipelen ver achter zich hebben gelaten na een wat moeizame zoektocht naar onze
geparkeerde auto’s.
Groeten,
Paul

Volgende dinsdag 7 februari wordt samen gekomen om 9:00 uur op de parking van het Plat
op het einde van de Palisstraat in Overpelt. We trekken vandaar naar de beste
mossenplekjes van het gebied.

Groeten Jan

Ze zagen:

Mossen:
Wetenschappelijke
Nederlandse naam naam
Gewoon smaragdmos
Gewoon knopmos
Gewoon haakmos
Gewoon muisjesmos
Zilvermos
Gewoon purpersteeltje
Gewoon muursterretje
Gesteelde haarmuts
Bleek dikkopmos
Gedraaid knikmos
Groot rimpelmos
Duinsterretje
Fraai haarmos
Gewoon klauwtjesmos
Gewoon sterrenmos
Gewone haarmuts
Gewoon sikkelsterretje
Parapluutjesmos
Fijn laddermos
Gewoon dikkopmos

Homalothecium lutescens
Phascum cuspidatum
Rhytidiadelphus squarrosus
Grimmia pulvinata
Bryum argenteum
Ceratodum purpureus
Tortula muralis
Orthotrichum anomalum
Brachythecium albicans
Bryum capillare
Atrichum undulatum
Syntrichia ruralis
Polytrichum formosum
Hypnum cupressiforme
Mnium hornum
Orthotrichum affine
Dicranoweisia cirrata
Marchantia polymorfa
Kindbergia praelonga
Brachythecium rutabulum

Korstmossen:
Steenpurperschaaltje
Groot dooiermos
Gewoon schildmos
Melig takmos
Bosschildmos
Gewone poederkorst
Gestippeld schildmos
Gebogen schildmos
Poedergeelkorst
Heksenvingermos
Vliegenstrontjesmos
Gewoon purperschaaltje
Melige schotelkorst
Witte schotelkorst
Vals dooiermos
Bruin bekermos
Dove heidelucifer
Smal bekermos
Verstop-schildmos

Lecidella stigmatea
Xanthoria parietina
Parmelia sulcata
Ramalina farinacea
Flavoparmelia caperata
Lepraria incana
Punctelia subrudecta
Hypotrachyna revoluta
Candelariella reflexa
Physcia tenella
Amandinea punctata
Lecidella elaeochroma
Lecanora carpinea
Lecanora chlarotera
Candelaria concolor
Cladonia grayi
Cladonia macilenta
Cladonia coniocraea
Melanelixia subaurifera

Zwammen:
Eikentrilzwam
Gele korstzwam
Gele trilzwam
Zwarte trilzwam
Harslakzwam
Toltrilzwam
Papierzwammetje
Gewoon fluweelpootje
Witte vlierschorszwam
Oranje druppelzwam
Foptandzwam

Exidia truncata
Stereum hursutum
Tremella mesenterica
Exidia plana
Ganoderma resinaceum
Exidia recisa
Byssomerulius corium
Flammulina velutipes
Hyphodontia sambuci
Dacrymyces stillatus
Basidioradulum radula

LEUKE PLAATJES met dank aan Isabelle

Er zijn blijkbaar slobkousjes die wensen te solliciteren voor postbode

